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MÜKELLEF HAKLARI B LD RGES  

Bu bildirge, Türk Gelir  daresinin mükellef odaklõ, kaliteli hizmet sunma anlayõ!õ 
içerisinde, saygõlõ ve dürüst olma temel ilkesiyle çalõ!maya, vergi ödemenin sadece bir 
yükümlülük de$il vatanda! olma ve sorgulama hakkõ oldu$u bilinciyle kendisinden 
hizmet alan herkesi memnun etmeye ve sorunlarõ çözmeye olan ba$lõlõ$õnõ onaylar. 

Bu nedenle; 

 Açõk, güvenilir, zamanõnda ve yeterli bilgi ile hizmet verece!iz. 

 Bilgi Edinme Hakkõ Kanunu çerçevesinde ö!renmek istedi!iniz her bilgi için do!ru 

insanlarla temasa geçmeniz konusunda sizleri yönlendirece!iz. 

 Vergi konusundaki geli meleri sürekli güncellenen internet sayfamõzla ve basõlõ yayõnlarla 

sizlere en kõsa zamanda duyuraca!õz. 

 Ücretsiz e-posta sistemimize kaydolmanõz durumunda vergisel geli meleri kayna!õndan ve 

anõnda ö!renmi  olacaksõnõz. 

 "ahsi ve gizli bilgilerinize saygõlõyõz. Bu bilgileri Vergi Usul Kanunu’nun öngördü!ü 

haller dõ õnda açõklamayaca!õz ve kullanmayaca!õz. 

 Vergi ile ilgili yükümlülüklerinizin yerine getirilmesinde sizlere her türlü kolaylõ!õ 

sa!layaca!õz. 

 Yaptõ!õmõz i lemlerde ve gerçekle tirdi!imiz düzenlemelerde vergi kanunlarõnõn adil, 

hukuksal, tarafsõz ve rekabeti koruyucu bir  ekilde uygulanmasõnõ esas alaca!õz. 

 Vergi incelemelerinde kanunlarõ do!ru, tarafsõz ve tutarlõ bir  ekilde uygulayaca!õz. 

#ncelemenin her a amasõnda sizi bilgilendirece!iz. 

 "ikâyetlerinizi gerçek kimlik ve ileti im bilgilerinizle iletmeniz halinde, en kõsa sürede 

sonuç ile beraber size dönece!iz. 

 Sürekli olarak kendimizi yenileyecek, daha iyi hizmet sunmanõn arayõ õ içinde olaca!õz. 
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M SYONUMUZ 
 

Toplumsal refahõn artõrõlmasõna destek sa!lamak üzere yeterli geliri  
adalet, tarafsõzlõk, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak,  

vergi sisteminin basitle tirilmesi ve  
uyumun artõrõlmasõna katkõda bulunmak  
ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktõr. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V ZYONUMUZ 

Her türlü ekonomik yapõ ve aktiviteyi geli tiren, kavrayan;  
güvenilir, etkin,  effaf, küresel boyutta  

öncü ve örnek bir idare olmaktõr. 
 
 
 
 
 
 
 

TEMEL DE#ERLER M Z 

Güvenilirlik  
Adalet  

Tarafsõzlõk  
Etkinlik (Hõz, esneklik ve verimlilik)  

Saydamlõk  
Sorumluluk Bilinci  
Çözüm Odaklõlõk  

Yetkinlik  
Sürekli Geli im  

Katõlõmcõlõk 
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G R ! 

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlõ kamu alacak yapõlandõrmasõ olan 6111 sayõlõ Bazõ 

Alacaklarõn Yeniden Yapõlandõrõlmasõ ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sa!lõk Sigortasõ Kanunu 

ve Di!er Bazõ Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De!i iklik Yapõlmasõ Hakkõnda 

Kanun 25/2/2011 tarihi itibariyle yürürlü!e girmi  bulunmaktadõr. 

Kanunun 10 ve 11 inci maddelerinde, i letmelerinde bulunmakla birlikte kayõtlarõnda 

yer almayan mallarõnõ beyan ederek kayõt altõna almak, kayõtlarda görülmesine ra!men 

i letmede olmayan mallarõnõ da herhangi bir ceza ödemeden kayõtlardan çõkarmak ve kasa ve 

ortaklar cari hesaplarõnõ (ortaklardan net alacaklar) düzeltmek isteyen mükelleflere önemli 

avantajlar sa!lanmaktadõr.  

 

BAZI ALACAKLARIN YEN DEN YAPILANDIRILMASINA  L "K N KANUNDA 

YER ALAN STOK AFFI VE  "LETME KAYITLARIN DÜZELT LMES NDEN 

“S Z DE YARARLANIN”  

 

 

6111 SAYILI KANUNLA  HDAS ED LEN STOK AFFI VE KAYIT 

DÜZELTMELER   LE GET R LEN  MKANLAR NELERD R? 

 

# letmede mevcut oldu!u halde kayõtlarda yer almayan (faturasõz olarak satõn alõnan) 

makine, teçhizat, demirba  ve emtialarõn,  

Kayõtlarda yer aldõ!õ halde i letmede mevcut olmayan (faturasõz olarak satõlan) 

emtialarõn,  

Kayõtlarda yer aldõ!õ halde i letmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan net 

alacaklarõn  

beyan edilmek suretiyle yasal kayõtlarõn gerçe!e uygun hale getirilmesi imkanõ 

sa!lanmaktadõr. 

 

 "LETME KAYITLARINIZI DÜZELT N 

YEN  TÜRK T CARET KANUNUNUN UYGULAMASINA HAZIRLIKLI OLUN 
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YEN  TÜRK T CARET KANUNU NELER GET R YOR? 

6102 sayõlõ Türk Ticaret Kanunu 13/01/2011 tarihinde kabul edilmi  ve 14/02/2011 

tarihli ve  27846 sayõlõ Resmi Gazete’de yayõmlanmõ tõr. 

01/07/2012 tarihinde yürürlü!e girecek olan yeni Türk Ticaret Kanunu, ülkemiz ticari 

hayatõ için önemli bir de!i im sürecini ba latacak olmasõ yanõnda, yönetim ve denetim 

alanlarõnda ciddi sonuçlarõ da olacaktõr.  

Ortaklar ile yönetim kurulu üyeleri ve yakõnlarõnõn  irkete borçlanmalarõnõn 

yasaklanmasõ gibi yeni müesseseler getirilmektedir.  

Borçlanma yasa!õna ili kin düzenlemeler ile sermaye taahhüdü dahil, birçok i  ve 

i lemde ortaklarca  irket kasasõnõn kullanõmõ, ki isel harcamalarõn bu kanaldan yapõlmasõ ve 

 irketten para çekilmesi engellenmektedir. Bu i lemlerin gerçekle tirilmesi cezai yaptõrõma da 

ba!lanmõ  bulunmaktadõr. (Madde 358, 395 ve 562) 

# letmelere, ticari defterlerini tutarken ve finansal tablolarõnõ düzenlerken Türkiye 

Finansal Raporlama Standartlarõna (TMS/TFRS) uymak ve uygulamak zorunlulu!u 

getirilmektedir.  

Gerçek ve tüzel ki iler gerek ticari defterlerini tutarken gerekse bireysel ve konsolide 

finansal raporlarõnõ düzenlerken Türkiye Finansal Raporlama Standartlarõ (TMS/TFRS) ve 

standart yorumlarõna (TFRSY) uymak ve uygulamak zorunda olacaklardõr.  

# letmeler 01/01/2013 tarihli açõlõ  bilançolarõnõ Yeni Türk Ticaret Kanununa göre 

düzenlemek zorundadõrlar.  

Tacirler, 31/12/2012 tarihinde hazõrlayacaklarõ bilançolarõnõ, TMS/TFRS’ye göre 

düzeltmek ve düzeltilmi  bilançolarõnõ 01/01/2013 tarihinde açõlõ  bilançosu olarak ticari 

defterlerine ve finansal tablolarõna geçirmek zorundadõrlar.  

Ba!õmsõz denetim hususunda önemli düzenlemeler getirmektedir.  

“Denetçilik (murakõplõk) organõ” zorunlu olmaktan çõkarõlmõ tõr. Yeni sistemde 

anonim ortaklõklarõn finansal denetimi, dõ  denetçiler tarafõndan gerçekle tirilecektir. 

Denetimden geçmemi  finansal tablolar ile yönetim kurulunun yõllõk faaliyet raporu 

düzenlenmemi  sayõlacaktõr. 

 

6111 SAYILI KANUNLA  HDAS ED LEN 

STOK AFFI  LE KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CAR  HESABI 

(ORTAKLARDAN NET ALACAKLAR) BEYANINDAN YARARLANIN 

YEN  TÜRK T CARET KANUNUNA UYUM SA#LAYIN 
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6111 SAYILI KANUNLA  HDAS ED LEN STOK AFFI VE KAYIT 

DÜZELTMELER NDEN YARARLANMAK NEDEN ÖNEML D R? 

6111 sayõlõ Kanunla getirilen emtia, makine, teçhizat ve demirba lar ile kasa mevcudu 

ve ortaklar cari hesabõnõn (ortaklardan net alacaklar) düzeltilmesi ve yasal kayõtlarõn gerçek 

duruma uygun hale getirilmesi; 

Ba!õmsõz denetim açõsõndan, 

Ortaklarla olan alacak-borç ili kisi ile düzenlenecek açõlõ  bilançolarõ açõsõndan, 

# letmelerin TMS/TFRS’ye göre finansal raporlarõnõn düzenlenmesi açõsõndan  

mükellefler için önemli bir fõrsattõr. 

Yasal kayõtlarõn fiili duruma uygun hale getirilmesi yeni Türk Ticaret Kanununa uyum 

açõsõndan da büyük önem arz etmektedir.  

 

STOK BEYANI, KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CAR  HESABI (ORTAKLARDAN 

NET ALACAKLAR) DÜZELTMELER   LE GELECE#E GÜVENLE BAKIN 

 

 

STOK BEYANINA VE KAYITLARIN DÜZELT LMES NE  L "K N 

AÇIKLAMALAR 

 

6111 SAYILI KANUN MÜKELLEFLERE STOK BEYANI  LE KAYITLARINI 

DÜZELTME  MKANI GET R YOR 

 

 

1. FATURASIZ SATIN ALINAN MALLARIN KAYDA ALINMASI 

 !letmede mevcut oldu$u halde kayõtlarda yer almayan makine, teçhizat, 

demirba! ve emtialarõn kayda alõnmasõ imkanõ verilmi!tir. 

Kimler yararlanabilir? 

 Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanabilecektir. Serbest 

meslek erbabõ, ferdi ticari i letmeler, adi ortaklõklar, kollektif  irketler, adi komandit  irketler 

ile sermaye  irketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakõflara ait 

iktisadi i letmeler ve i  ortaklõklarõ bu düzenlemeden yararlanabilirler. 
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Beyan edilecek mallarõn bedeli ne !ekilde tespit edilecektir? 

Bu kõymetler, bildirim tarihindeki rayiç bedelle de!erlenmek suretiyle envanter listesi 

ile beyan edilecektir.  

Rayiç bedel, kõymetin de!erleme günü itibarõyla normal alõm satõm bedelidir. Bu 

bedel, mükellefin kendisi tarafõndan bizzat tespit edilebilece!i gibi ba!lõ oldu!u meslek 

kurulu una da tespit ettirilebilecektir. Bildirilen kõymetler yasal süresi içerisinde kayõtlara 

intikal ettirilecektir. 

Bildirilen mallarõn satõlmasõ halinde asgari satõ! bedeli ne !ekilde 

hesaplanacaktõr? 

Kayõtsõz mal bildiren mükellefler, bu mallarõ satmalarõ halinde defterlere kaydedilecek 

satõ  bedeli kayõtlõ de!erden dü ük olamayacaktõr. Gerçek satõ  bedelinin kayda alõnan 

bedelden dü ük olmasõ halinde, kazancõn tespitinde kayõtlõ bedel dikkate alõnacaktõr. 

Bildirilen amortismana tabi iktisadi kõymetler için amortisman ayrõlacak mõdõr? 

Bildirime dahil edilen amortismana tabi iktisadi kõymetler için amortisman 

ayrõlmayacaktõr. 

Bildirime konu mallar ne !ekilde beyan edilecektir? 

- Teslimleri genel orana (%18) tabi makine, teçhizat ve demirba lar ile emtianõn rayiç 

bedeli üzerinden %10 oranõ, 

- Teslimleri indirimli orana (%1, %8) tabi makine, teçhizat ve demirba lar ile emtianõn 

rayiç bedeli üzerinden ise tabi olduklarõ oranõn yarõsõ 

esas alõnmak suretiyle KDV hesaplanacak ve 1 seri no.lu 6111 sayõlõ Kanun Genel 

Tebli!inin ekinde yer alan KDV Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki envanter listesi 

(Ek:20/B) ile beyan edilecektir. 

Hangi tarihe kadar ve ne !ekilde ba!vuru yapõlacaktõr? 

 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar KDV Stok Beyannamesi (Ek:20/A) ve eki 

envanter listesi (Ek:20/B) ile katma de!er vergisi yönünden ba!lõ olunan vergi dairesine 

ba vuru yapõlabilecektir.  

KDV beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, söz 

konusu beyanname ve envanter listesini elektronik ortamda; di!er mükellefler ise ka!õt 

ortamõnda beyan edeceklerdir. 

Beyanname üzerinden hesaplanan KDV hangi tarihe kadar ödenecektir? 

Beyanname üzerinden hesaplanan KDV, 30/6/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar 

ödenebilecektir.  
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Beyan edilen mallara ili!kin hesaplanan KDV indirim konusu yapõlabilecek 

midir? 

Beyan edilen emtiaya ait hesaplanan KDV, 1 no.lu KDV beyannamesinde genel 

esaslar çerçevesinde indirim konusu yapõlacaktõr. 

Öte yandan, kayõtlarda yer almayan makine, teçhizat ve demirba larõn rayiç bedeli 

üzerinden hesaplanarak ödenen KDV indirim konusu yapõlmayacak ve bu tutar, verginin 

ödendi!i yõlõn gelir veya kurumlar vergisi matrahlarõnõn tespitinde gider olarak dikkate 

alõnacaktõr. 

ÖTV’ye tabi olan mallarõn beyanõnda ayrõ bir beyanname verilecek midir? 

ÖTV’nin konusuna giren mallarõ beyan eden ve alõ  belgelerini ibraz edemeyen 

mükellefler, bu mallarõn beyan tarihindeki miktarõ ve emsal bedeli üzerinden geçerli olan 

ÖTV’yi, 1 seri no.lu 6111 sayõlõ Kanun Genel Tebli!inin ekindeki (Ek:21) numaralõ 

beyanname ile ka!õt ortamõnda 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar beyan edecek bu 

tarihe kadar ödeyebileceklerdir. Beyanname ÖTV (ÖTV mükellefiyeti bulunmayan 

ithalatçõlar KDV) yönünden ba!lõ olduklarõ vergi dairelerine verilecektir.  

Beyanda bulunan mükelleflere hangi vergisel avantajlar sa$lanmaktadõr? 

Bu kapsamda beyanda bulunan mükelleflere, KDV Kanununun (9/2) maddesi uyarõnca 

belgesiz mal bulundurdu!u gerekçesiyle malõn emsal bedeli üzerinden cezalõ tarhiyat 

yapõlmayacak; ayrõca, beyan edilerek ödenen ÖTV için de vergi cezasõ kesilmeyecektir. 

Beyan edilen mallar yasal kayõtlara ne !ekilde intikal ettirilecektir? 

Bilanço esasõna göre defter tutan mükellefler, aktiflerine kaydettikleri emtia için ayrõ; 

makine, teçhizat ve demirba lar için ayrõ olmak üzere pasifte kar õlõk hesabõ açacaklardõr. 

Öte yandan, makine, teçhizat ve demirba lar ayrõca envantere kaydedilecek ve ayrõlan 

kar õlõk birikmi  amortisman olarak kabul edilecektir. 

# letme hesabõ esasõna göre defter tutan mükellefler ise beyan ettikleri emtiayõ 

defterlerinin gider kõsmõna satõn alõnan mal olarak kaydedeceklerdir. 

Beyan edilen kõymetler Ba formu ile bildirime konu edilecek midir? 

Beyan edilen kõymetlerin rayiç bedelleri, Ba formu vermek zorunda olan mükellefler 

tarafõndan söz konusu form ile bildirilecektir. Söz konusu bildirim i lemi, Ba formunun 

“Soyadõ/Adõ Unvanõ” bölümüne “Muhtelif Satõcõlar (6111 sayõlõ Kanun Madde 10)”, “Vergi 

Kimlik Numarasõ” bölümüne (3333 333 333) yazõlmak suretiyle yapõlacaktõr. 

 

 

 

 11



2. FATURASIZ SATILAN MALLARIN KAYDA ALINMASI 

Kayõtlarda yer aldõ$õ halde i!letmede mevcut olmayan emtianõn beyan edilmesi ve 

kayõtlarõn fiili duruma uygun hale getirilmesine imkan sa$lanmõ!tõr.  

Bu düzenlemeden kimler yararlanacaktõr? 

 Bütün gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri uygulamadan yararlanabilecektir. Serbest 

meslek erbabõ, ferdi ticari i letmeler, adi ortaklõklar, kollektif  irketler, adi komandit  irketler 

ile sermaye  irketleri, kooperatifler, iktisadi kamu müesseseleri, dernek ve vakõflara ait 

iktisadi i letmeler ve i  ortaklõklarõ bu düzenlemeden yararlanabilirler. 

Kayõtlarõn düzletilmesi hangi tarihe kadar ve ne !ekilde yapõlacaktõr? 

Kayõtlarda yer aldõ!õ halde i letmelerde mevcut olmayan emtialar için, 30/06/2011 

tarihine (bu tarih dahil) kadar fatura düzenlenmesi, KDV dahil olmak üzere her türlü vergisel 

yükümlülükler yerine getirilebilecektir. 

Fatura düzenlenmek suretiyle yasal kayõtlarda düzeltilen emtia ile ilgili i lemler, 

normal satõ  i lemlerinden bir farklõlõk arz etmemektedir. Faturada emtianõn tabi oldu!u 

oranda KDV hesaplanacak ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilecektir. Ayrõca, satõ  

hasõlatõ yõllõk gelir veya kurumlar vergisi matrahõnõn hesaplanmasõnda da dikkate alõnacaktõr. 

Bunun dõ õnda ayrõca bir beyanname verilmesi veya bildirimde bulunulmasõ 

gerekmeyecektir. 

Düzenlenecek faturalarda alõcõya ili kin bilgiler yerine, “Muhtelif Alõcõlar (6111 sayõlõ 

Kanunun 11/1 maddesi çerçevesinde düzenlenmi tir)” ibaresi yazõlacaktõr. 

Emtialarõn bedeli nasõl belirlenecektir? 

Faturada yer alacak bedel, söz konusu emtia ile aynõ neviden olan emtialarõn gayri safi 

kar oranõ dikkate alõnarak tespit edilecektir. Gayri safi kar oranõnõn yasal kayõtlardan tespit 

edilemedi!i hallerde, mükellefin ba!lõ oldu!u meslek odalarõnõn belirleyece!i oranlar esas 

alõnacaktõr. 

Beyanda bulunan mükelleflere hangi vergisel avantajlar sa$lanmaktadõr? 

Fatura düzenlenen ve hasõlata kaydedilen emtianõn daha önceki dönemlerde 

satõldõ!õnõn tespit edilmesi halinde, düzeltmeye tabi tutulmu  stoklarla ilgili olarak geçmi e 

yönelik tarhiyat yapõlmayaca!õ gibi ceza ve faiz de uygulanmayacaktõr. 

Beyan edilen kõymetler Bs formu ile bildirime konu edilecek midir? 

Kayõtlarda yer aldõ!õ halde i letmede mevcut olmayan emtia nedeniyle düzenlenen 

faturalar, Bs formu vermek zorunda olan mükelleflerce, söz konusu form ile bildirilmek 

zorundadõr. 
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Bu bildirim i lemi, Bs formunun “Soyadõ/Adõ Unvanõ” bölümüne “Muhtelif Alõcõlar 

(6111 sayõlõ Kanun Madde 11/1)”, “Vergi Kimlik Numarasõ” bölümüne (4444 444 444) 

yazõlmak suretiyle yapõlacaktõr. 

 

 

6111 SAYILI KANUNDAN YARARLANIN 

KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CAR  HESAPLARINI 

 (ORTAKLARDAN NET ALACAKLARI) DÜZELT N 

YEN  TÜRK T CARET KANUNUNA UYUM SA#LAYIN 

 

 

 

3. KAYITLARDA YER ALDI#I HALDE  "LETMEDE MEVCUT OLMAYAN 

KASA MEVCUDU VE ORTAKLAR CAR  HESABI (ORTAKLARDAN NET 

ALACAKLAR) DÜZELTMELER  

 

Unutmayõn! 

Yeni Türk Ticaret Kanununun 358 ve 395. maddelerine göre, ortaklar, yönetim 

kurulu üyeleri ve Kanunun 393. maddesinde sayõlan yakõnlarõ, kendisinin ve söz konusu 

yakõnlarõnõn orta$õ olduklarõ !ahõs !irketleri ve en az yüzde yirmisine katõldõklarõ sermaye 

!irketleri, !irkete nakit veya ayõn olarak borçlanamazlar. 

 

 

6111 sayõlõ Kanunda, bilançolarda görülmekle birlikte i!letmelerde bulunmayan 

kasa mevcutlarõ ve ortaklardan alacaklar hesabõnõn fiili duruma uygun hale getirilmesi 

için mükelleflere imkan sa$lanmaktadõr.  

 

Bu düzenlemeden kimler yararlanabilecektir? 

Bu uygulamadan sadece bilanço esasõna göre defter tutan kurumlar vergisi 

mükellefleri yararlanabilecektir.  
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Kapsama neler girmektedir? 

31/12/2010 tarihi itibarõyla düzenlenen bilançolarda görülmekle birlikte i letmelerde 

bulunmayan 

- Kasa mevcutlarõ ve 

- # letmenin esas faaliyet konusu dõ õndaki i lemleri dolayõsõyla (ödünç verme ve 

benzer nedenlerle ortaya çõkan) ortaklarõndan alacaklõ bulundu!u tutarlar ile ortaklara borçlu 

bulundu!u tutarlar arasõndaki net alacak tutarlarõ 

vergi dairelerine beyan edilerek yasal kayõtlar düzeltilebilecektir. 

Ortaklar cari hesabõnõn (ortaklardan net alacaklar) beyanõnda, “131. Ortaklardan 

Alacaklar" ve "231. Ortaklardan Alacaklar" toplamõndan "331. Ortaklara Borçlar" ve "431. 

Ortaklara Borçlar" toplamõnõn çõkarõlmasõ sonucunda kalan net tutar dikkate alõnacaktõr. 

Beyan nasõl yapõlacaktõr? 

Beyana konu tutarlar 30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar 1 seri no.lu 6111 sayõlõ 

Kanun Genel Tebli!inin ekindeki beyanname (Ek: 22) ile ba!lõ olunan vergi dairelerine 

beyan edilecektir.  

Kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan 

mükellefler, söz konusu beyannameyi elektronik ortamda; di!er mükellefler ise ka!õt 

ortamõnda beyan edeceklerdir. 

Beyan edilen tutarlar üzerinden hangi oranda vergi hesaplanacak ve hangi 

tarihe kadar ödenecektir? 

Beyan edilen tutarlar üzerinden % 3 oranõnda vergi hesaplanacak ve hesaplanan vergi 

30/06/2011 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenebilecektir.   

Bu kapsamda yapõlan beyanlar dolayõsõyla mükellefler hangi avantajlara sahip 

olacaklardõr? 

Bu beyanla ilgili olarak söz konusu tutarlarõn ortaklara da!õtõlõp da!õtõlmadõ!õna 

bakõlmaksõzõn kar da!õtõmõna ba!lõ vergi kesintisine yönelik ilave bir tarhiyat yapõlmayacaktõr. 

 

 


